
 
 

INFORMATIVO DA 
PARÓQUIA DE PALHAIS/ 

SANTO ANTÓNIO 

11 DEZEMBRO 2022 • Nº 3 

 

DOMINGO III DO ADVENTO – ANO A 

 

Luz na freguesia 
Quando João Batista é preso, começa a 

pensar se terá errado ao apontar o caminho 

para Jesus. “Será que Ele é mesmo o 

Messias? Será que me enganei?”. Jesus 

realça os sinais e maravilhas que provam que 

Ele é o Messias. Da mesma forma, nós, como 

Igreja, somos chamados a trazer a cura a um 

mundo doente e apontar para Jesus, que é a 

verdadeira luz do mundo. Neste fim de 

semana, falamos do apoio que a Paróquia dá 

às pessoas da comunidade local. 

 

 

PARA FALARES EM FAMÍLIA… 
OU EM PEQUENO GRUPO… 

1) Vês e acreditas no potencial que nós – Igreja – 

podemos ter no mundo? 

2) De que maneira os membros do teu grupo já 

estão a trabalhar em áreas de escuridão e a levar 

luz? Como podem estar no mundo, sem ser do 

mundo? 

3) A luz é atraente. Como achas que as tuas boas 

obras podem atrair as pessoas para Deus? 

4) Como grupo/família, juntos, o que podem 

fazer para levar luz à nossa freguesia nesta época 

do ano? 

O áudio e o vídeo das mensagens 
desta série em paroquia.pt/luz 



LEITURAS DESTE DOMINGO 
 

LEITURA I 
Leitura do Livro de Isaías 
(Is 35, 1-6a.10) 

Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e 

floresça a terra árida, cubra-se de flores como o 

narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á 

dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo 

e do Saron. Verão a glória do Senhor, o esplendor 

do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e 

robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos 

corações perturbados: «Tende coragem, não 

temais: Aí está o vosso Deus, vem para fazer 

justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem 

salvar-vos». Então se abrirão os olhos dos cegos e 

se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o 

coxo saltará como um veado e a língua do mudo 

cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor 

libertar, hão de chegar a Sião com brados de 

alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o 

rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e 

acabarão a dor e os gemidos. 

 

LEITURA II 
Leitura da Epístola de São Tiago 
(Tg 5, 7-10)  

Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. 

Vede como o agricultor espera pacientemente o 

precioso fruto da terra, aguardando a chuva 

temporã e a tardia. Sede pacientes, vós também, e 

fortalecei os vossos corações, porque a vinda do 

Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos 

outros, a fim de não serdes julgados. Eis que o Juiz 

está à porta. Irmãos, tomai como modelos de 

sofrimento e de paciência os profetas, que falaram 

em nome do Senhor.  

 

EVANGELHO 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (Mt 11, 2-11) 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na 

prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer 

pelos discípulos: «És Tu Aquele que há de vir, ou 

devemos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: 

«Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos 

veem, os coxos andam, os leprosos são curados, 

os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa 

Nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado 

aquele que não encontrar em Mim motivo de 

escândalo». Quando os mensageiros partiram, 

Jesus começou a falar de João às multidões: «Que 

fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo 

vento? Então que fostes ver? Um homem vestido 

com roupas delicadas? Mas aqueles que usam 

roupas delicadas encontram-se nos palácios dos 

reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu 

vo-lo digo – e mais que profeta. É dele que está 

escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu 

mensageiro, para te preparar o caminho’. Em 

verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não 

apareceu ninguém maior do que João Baptista. 

Mas o menor no reino dos Céus é maior do que 

ele».  

MOITA dia 15 de dezembro às 16h00 

BAIXA DA BANHEIRA dia 15 de dezembro às 21h00 

SANTO ANDRÉ dia 16 de dezembro às 16h00 e às 21h00 

ALHOS VEDROS dia 17 de dezembro às 09h00 

LAVRADIO dia 17 de dezembro às 21h00 

SANTO ANTÓNIO dia 19 de dezembro às 21h00 

SANTA MARIA dia 21 de dezembro às 21h00 

SANTA CRUZ E SENHORA DO ROSÁRIO dia 22 de dezembro às 21h00 

 

CONFISSÕES EM 
TEMPO DE ADVENTO 



NOTÍCIAS RÁPIDAS 
 

  
 

Deus, Pastor Eterno, 

que governais o vosso Povo com providente 

solicitude, 

concedei à vossa Igreja de Setúbal, 

pela vossa bondade infinita, 

o pastor que seja do vosso agrado, 

pela santidade da sua vida e inteiramente 

consagrado 

ao serviço do vosso Povo. 

 

Por intercessão da Mãe do vosso Filho, 

Santa Maria da Graça, nossa Padroeira, 

dai-nos um coração semelhante ao seu 

para sermos Igreja unida, santa e missionária, 

levando a todos a alegria do Evangelho. 

Ámen. 

 

JMJ LISBOA 2023 NAS FORÇAS 
ARMADAS 

A Diocese de Setúbal despediu-se, na noite de 

dia 1 de dezembro, dos Símbolos da JMJ, que 

seguiram caminho para a Diocese das Forças 

Armadas e das Forças de Segurança. O adeus 

à Cruz Peregrina e ao ícone de Nossa Senhora 

Salus Populi Romani deu-se no Clube de 

Pessoal da Siderurgia Nacional, com um 

momento musical e de encontro. 

Os Símbolos da JMJ iniciaram a peregrinação 

na Diocese das Forças Armadas e das Forças 

de Segurança na manhã do dia 2 de dezembro, 

na Base Naval de Lisboa, tendo havido ainda 

lugar para uma visita às várias fragatas. 

Os símbolos vão percorrer diversas unidades 

operacionais, formativas e hospitalares das 

Forças Armadas e das Forças de Segurança, ao 

longo de todo o nosso país. 

 

CURTAS 
Esta semana rezamos pela Paróquia de 

La Asunción de Nuestra Señora (Diocese 

de Ciudad Real, Espanha), pelo pároco P. 

Juan Carlos Camacho Jiménez e todos os 

paroquianos. 
 

 

Batismos: As marcações serão feitas 

presencialmente ao longo de 2023, após 

um curso de 4 sessões. Informações no 

site paroquia.pt/batismo 

Confirmação (crisma): informações no 

site paroquia.pt/crisma 

Eucaristia (primeira comunhão): para 

crianças e jovens que caminham na 

Paróquia e estão presentes nas missas. 

Informações em paroquia.pt/eucaristia 

Matrimónio: informações em 

paroquia.pt/casamentos. 

Cartório Paroquial encerrado até ao natal 

Curso Bíblico online e outros cursos 

inscrições em paroquia.pt/cursos 



AGENDA 
 

 

ADVENTO 2022 
 Laudes (segunda a sexta) – 06h00 – Santo 

António da Charneca (feriados: 09h00) 

 Oração no Tabgha7 (quinta) – 07h00 – Zoom 

ID 88413854618 

 

MISSAS DE NATAL (25 dezembro): 

 23h00 Santo António da Charneca (24/12) 

 09h Vila Chã 

 09h45 Palhais/Penalva 

 11h00 Santo António/Coina 

MISSAS DE ANO NOVO (01 janeiro): 

 10h00 Palhais 

 11h00 Santo António 

HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA: 

18h00 Missa 

18h30 Adoração 

19h00 Confissões 

Segunda: Santo António da Charneca 

Terça: Penalva 

Quarta: Santo António da Charneca (só missa) 

Quinta: Palhais 

HORÁRIOS DE FIM DE SEMANA: 

10h00: Confissões em Santo António (sábado, 

recomendada marcação em paroquia.pt) 

16h00: Missa em Coina (sábado) 

17h30: Missa na Penalva (sábado) 

08h30: Missa na Vila Chã (domingo) 

09h45: Missa em Palhais (domingo) 

11h00: Missa em Santo António (domingo) 

 

ÉS NOVO NA NOSSA PARÓQUIA? 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo António, ajudamos as pessoas a 

crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. E temos todo o prazer em dizer-te que 

somos diferentes: somos uma Comunidade que tem Jesus Cristo como centro. Quem é Jesus? Aqui vais conhecê-l’O melhor 

e entrar em amizade com Ele. Nesta Paróquia não serás julgado, nem condenado. Não vamos olhar para a roupa que vestes, 

nem para as tuas escolhas políticas. Não vamos apontar-te o dedo se tiveres dúvidas sobre Deus. A nossa Paróquia é feita de 

pessoas imperfeitas com histórias inimagináveis! Caminhamos juntos, para melhor! Não te preocupes com o teu passado ou 

com questões sobre Deus e a fé. Aqui vais encontrar o amor, a graça e o perdão de Jesus. Estamos todos de braços abertos 

para te acolher como parte da nossa família! E como prova de amizade e alegria, queremos oferecer-te um pequeno presente. 

Por favor, preenche o seguinte formulário e entrega-o na igreja (ou preenche-o em paroquia.pt/novo). 

NOME: 

 

 

ENDEREÇO DE EMAIL: 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A TUA VISITA, SUGESTÕES, PERGUNTAS, PENSAMENTOS 

 

 

 

 

(os dados partilhados são protegidos pelo RGPD – disponível para consulta em paroquia.pt/rgpd) 

NÚMERO DE TELEMÓVEL: 

 

 

CONTACTO PREFERENCIAL 
tickets@paroquia.pt é o e-mail geral da Paróquia para qualquer assunto (catequeses, 

escuteiros, liturgia, padres, líderes de grupos, casamentos, batismos, sugestões, questões, etc.) 


